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ЕРТЕРЕКТЕ ҮЛКЕНДЕР «КҮНІМ
ӨТІП БАРАДЫ» - ДЕП КҮҢІРЕНІП
ОТЫРАТЫН. ҚАЗІР УАҚЫТТЫҢ
ҚАЛАЙ ӨТІП БАРА ЖАТҚАНЫН
ДА БАЙҚАМАЙ ҚАЛЫП ОТЫР-
МЫЗ. МҮМКІН, БІЗДІҢ ҚАЛАУЫ-
МЫЗ СОЛАЙ ШЫҒАР? КӨЗДІ
АШЫП-ЖҰМҒАНША ТАҒЫ БІР
ЖЫЛДЫ, ЖЫЛ ҚАЙЫРУДЫҢ
СОҢҒЫ ЖЫЛЫН ДА «ТАРИХ-
ҚА» ТАПСЫРДЫҚ...
Әрине, өткенге өкпе айтпайтын

ұлттың ұрпағымыз. Өткен іске
өкпе де жүрмейді, өкінуге де
болмайды. Рас, ел болған соң,
салмағы мен сабағы ащы оқи-
ғалардың болғаны да жасырын
емес. Ал, біздің аудан үшін жақсы-
лықтар жалғасын тапқан жыл
болып тарихқа енді. Тәубәміз бен
қанағатымыз қатар тұрғандықтан,
«Жұтаған шүкірге тоймайды» -
деген қағидаға жол жоқ. Кейбір
ұлттар сияқты «қорымызды»
қаралы күнге сақтамаймыз. Малы-
мызды той деп жидық. Барымыз-
ды тойда шаштық. Ылғалдың
аздығы ырысымызды ортайта
алған жоқ. Мал азығын да уақы-
тында дайындап алдық. Қалға-
нына Тәңірі де қарасып тұр. Ырыс-
ты ынтымағымызбен арттыра
білдік. Бірлікпен атқарған істің
берекесі осы. Қаңтарға дейін
«Шыбынсыз жаз» болып тұр...
Биылғы жылға үкілеген үмітіміз

де көп. Біздің аудан үшін көлік
жолы - күре тамыр. Аудандағы
инфрақұрылымның ілгерілеуіне
септігі тиетін салаға мемлекеттің
берер көмегі биыл да жалғасады.
Ауқымды жобалар «мал баққан
елдің» де мехнатын азайтуға
бағытталып отыр.
Ескіше жыл санауға сүйенсек,

жаңа мүшел басталды. Әрине,
қазақ халқының ұғымында жыл 22
наурызда кіреді. Ал, биылғы
тышқан жылы еліміз үшін торқалы
тойлар жылы болғалы тұр. Ахмет
ақсақалша айтсақ, «Халықтың
құлағы, көзі, һәм тілі» болып келе
жатқан атауы сан рет өзгерсе де,
сертінен айнымаған, бұқараның
үні бүгінгі «Ойыл» газетінің шыға
бастағанына күзде 90 жыл толады.
«Көрпемізге қарай көсіліп»,
көңіліміз бен күшіміздің жететін
деңгейінде оқырмандарымызбен
бірге атап өтпек ойымыз бар. Осы
орайда газеттің тұрақты автор-
ларын қалыптастыру және оқыр-
манның басылыммен байланы-
сын нығайту мақсатында байқау-
лар ұйымдастыруды ойластырып
отырмыз. Өйткені, газет қашанда
халықтың үні. Болған, бола да
береді. Сондықтан, біз газеттің
тарихын, сол арқылы ауданның
тарихын тағы бір таразылап өтуді
ұйғардық. Оған қолында газеттің
көне қиындылары бар кез-келген
оқырман өз жәдігерін ұсына алады.
Міне, абыз қарияның жасына

жеткен басылым «Ойыл» газетінің
тойы оқырманы үшін де ортақ.
Сондықтан, ортақ тойдан сырт
қалмау үшін өз газетіңізден қол
үзбеуіңіз керек. Сонымен қатар,
Сіздің де келер жылы тарихқа
айналар газеттің парағына өз
қолтаңбаңызды қалдыруға құқы-
ңыз бар!  Газетті «ауданның
айнасы» - дейді. Ал, айнаға бәріміз
де ұялмай қарайық! Біз апта сайын
оқырманға жағымды жаңалық-
тарды жеткізуге асығайық!
Армысың, 1648 оқырман!

Қазіргі қазақ қоғамында өнердің
көшін өрге тартып жүргендер жетер-
лік. Шынын айтсақ, әннен гөрі әнші
көп. «Әу демейтін қазақ жоқ» демекке
әбден салынып кеттік-ау шамасы.
«Ұялғаннан қыз болдым», - деп әнді
айта салу мен «Құлақтан кіріп бойды
алар» әнді шебер орындау дегенді
шатастырып алдық. Соның салдары-
нан таза таланттарымыз тасада
қалып жатқандай. Алайда ақпарат-
тық технология дамыған заманда
талай-талай таланттарымызды та-
нып келеміз.

«Өнерге әркімнің де бар таласы»,
- деп ұлы Абай ақын бекерге айт-
паған. Сондықтан нағыз талантты
таңдау, өнерсүйер қауымның қолын-
да. Осындай таңдауға лайық күміс
көмей, жез таңдай қыздарымыздың
бірі Ақторқа Бақтыбаева. Төрт жа-
рым жасынан мектеп табалдырығын
аттаған Ақторқаның ән айтуға деген
қабілетін алғашқы ұстазы Разия
Қойбағарова байқаған. Алғашқы өнер
жолын аудандық «Әнші балапан» ән
байқауынан бастады. Одан кейін
«Балдәурен 2009» байқауынан бірінші
орын алған Ақторқаны анасы Айгүл
алға қарай жетелеп, өнер айдынында
талантын ашуға барын салды. Ақтор-
қаның бала кезінен осындай жетіс-
тікке жетуге шыңдаған ұстазы Шың-
ғали Аймұханов болатын. Ақторқа
одан бөлек, аудандық, облыстық,

Биыл ауданымыз тағы бір жылды
еңсерді. Доңыз жылында ауданы-
мызда атқарылған игі істер де
жетерлік. Осы орайда Жаңа жыл
мерекесі қарсаңында «Шұғыла»
мәдениет және демалыс орталы-
ғында аудандағы мекеме басшыла-
рының қатынасуымен «Армысың –
Жаңа жыл» атты көгілдір от думан

Аудандық статистика басқарма-
сының мәліметіне сәйкес, бүгінгі күні
аудандағы жастар саны (14-29 жас
аралығы) 5364 адамды немесе аудан
тұрғындарының 31% құрайды.
Осы орайда Тұңғыш Президентіміз

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үсті-
міздегі жылды «Жастар жылы» деп
жариялағаны баршаға мәлім. Айтулы
жылда аудан жастарымен атқарыл-
ған игі шаралар да жетерлік. Осы
орайда бүгін «Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығында «Youth
Fest - 2019» атты «Жастар жылын»
қорытындылау кеші өткізілді. Жастар
жылының қорытындылау кешіне
аудан әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев пен ауданның белсенді,
бастамашыл жастары қатынасты.
Айтулы шара барысында ең үздік, ең
белсенді ауыл жастары марапат-
талды. Сонымен бірге әр ауылдық
округтен келген ауыл жастары жан-
ды дауыста ән шырқап, өнерлерін ор-
таға салды. Өткен жыл аудан жас-
тары үшін жемісті жыл болды. Аудан-
ның белсенді, бастамашыл жастары-
мен бір жыл ішіндегі атқарылған игі
шараларға кеңірек тоқталсақ, Ойыл
аудандық жастар ресурстық орта-
лығы Ойыл ауданының жастар сая-
саты мәселелері бойынша аудан
аумағындағы мемлекеттік жастар
саясатын жүзеге асыру саласын
ұйымдастыратын бірден - бір мекеме
болып табылады. Осы орайда Ойыл
аудандық жастар ресурстық орта-
лығы 2019 жыл Жастар жылында
ауданда мемлекеттік жастар саяса-
тын жүзеге асыру мақсатын әр түрлі
әлеуметтік бағытта жұмыста жүргізіп
келеді. Мемлекетіміз жасаймын де-
генге жұмыс, көтерілеміз дегенге

ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
КӨГІЛДІР ОТ ДУМАН КЕШІНЕ ҰЛАСТЫ

кеші өтті. Жаңа жылдық көгілдір от
думан кешінің шымылдығы Жыл
қорытындысына арналған бейне-
баянмен түрілді. Айтулы шарада
аудан әкімі Асқар Қазыбаев барша
жиылған жұртшылықты Жаңа жыл
мерекесімен құттықтап, бірқатар
мекеме басшыларын алғыс хаттары-
мен марапаттады. Оған қоса білім,

мәдениет, спорт сынды салаларда
қызмет етіп жүрген сала басшылары
«Ойыл ауданы әкімінің сыйлығына»
ие болды.
Сонымен қатар жерлестеріміз

Ақтөбедегі медициналық орталықтың
бөлім басшысы, жоғары санатты
білікті дәрігер, балалар хирургі Болат
Медетбаевқа, Халықаралық деңгей-
дегі спорт шебері, 2019 жылғы 60
килограмм салмақта қоян-қолтық
ұрыстан әлем чемпионы Ұлан Мұқа-
шевқа, «Тәжібай-АГРО» ЖШС дирек-
торы Абыл Сатаевқа «Ойыл ауданы-
ның жыл адамы - 2019» атағы берілді.
Жаңа жылдық кешке жиылған көп-
шілік әрі қарай мерекелік дастархан
басына жайғасты. Бір ауыз тілегі
арқылы өткен жылға өкпе жоқтығын
білдірген жергілікті билік өкілдері
келер жылдан көп үміт күтетіндік-
терін жасырмады. Ақжарма тілек-
терін алма кезек ақтарып, бәріде
келер жыл құтты, берекелі жыл
болуын тіледі. Мерекелік дастархан
басына жайғасқан кеш қонақтарына
аудан өнерпаздары әсем әндерін
тарту етті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

республикалық тіпті халықаралық ән
байқауларынан да талай рет топ
жарды. Көптеген мәдени көпшілік
шаралардың басы-қасынан табылып,
өнерсүйер қауымды әуезді ән шыр-
қаумен қатар бишілік өнерімен де
тәнті етті. Осылайша кішкене кезінен
ән айтуға жақын болып өскен
Ақторқа мектеп бітіре салысымен
өнер жолына қанат қақты. Қазіргі
таңда Құдайберген Жұбанов атын-
дағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінде «Музыкалық білім»
мамандығының екінші курсында
оқиды. Өнер жолын қуып, арда өнер-
дің ақ шыңына ұмтылған әнші қызы-
мыз мұнда да белсенді оқушылардың
қатарынан көрінді. Жуырда ғана
Ақтөбе қаласы әкімінің білім грантына
ие болды. Ақторқаның мұндай сый
алуына оның өнерін бағалап, белсен-
ділігін ескерген оқу орны ұсынған.
Есімізге түсірсек, екі апта бұрын
ауданымызға арнайы келген «Жұ-
банов керуені» Ақторқаның универ-
ситет қабырғасында белсенділік
танытып жүргені үшін ата-анасына
арнайы алғыс хат берген еді. Оның
анасының айтуынша Ақторқа үнемі
ізденіс үстінде жүреді. Ендеше бізде
Ақторқа ән көгінде бұлбұлдай сайрап
жүре беруіне ақ тілегімізді білдіреміз.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

көмек қолын аяған емес. Жастардың
келешегі үшін әр-түрлі бағдарла-
малар ұйымдастырылған. Мемлеке-
тіміздің әлеуметтік-экономикалық
дамуындағы жастардың жұмыспен
қамтылу көрсеткіші маңызды рөлге
ие. Осы бағытта ауданымызда жас-
тарды жұмыспен қамтуды мақсат
ететін «Жасыл ел», «Дипломмен -
ауылға!», «Жастар тәжірибесі»,
«Гүлдене бер, туған ел!» марафон-
эстафетасы сынды жобалар сәтті
жүзеге асырылып келеді. «Диплом-
мен - ауылға!» жобасы аясында 2019
жылы ауданға 48 жас маман келген.
20 жас маманға «Дипломмен ауыл-
ға!» бағдарламасы аясында тұрғын
үй сатып алуға бюджеттік несие
берілді. Нақтырақ айтсақ, жастар

АҚТОРҚАНЫҢ ӨНЕРІ
АНАСЫН АЛҒЫСҚА БӨЛЕДІ

Редактор бағаны

АРМЫСЫҢ,
1648 оқырман!

Өткен жылдың 9 қыркүйегінде
Мемлекет басшысы Үкімет жұмы-
сындағы басым бағыттардың бірі
ретінде жаппай кәсіпкерлікті ынта-
ландыру және жұмыспен қамтуды
қамтамасыз етуді белгіледі. Сондай-
ақ агроөнеркәсіптік кешенді дамыту,
жекелей алғанда ауыл шаруашылығы
кооперациясы және экспорттық
әлеуетті әртараптандыру бойынша
тапсырмалар берілді. Елбасы жүкте-
ген міндеттерді жүзеге асыру мақса-
тында «Атамекен» Ұлттық кәсіпкер-
лер палатасы, кәсіпкерлікті дамыту-
ға арналған 10 қадамды ұсынды.
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының бастамасымен өңір-
лердегі қаржылық сауаттылықты
арттыру, жаңа бизнес көздерін ашу,
халықтың әл-ауқатын жақсарту
мақсатында «Бастау Бизнес» жоба-
сы кәсіпкерліктің негіздері бойынша
тегін оқытатын семинарларды өткі-
зуге ұйытқы болып, бұл жоба «Нәти-
желі жұмыспен қамту және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың» 2017-2021
жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы аясына енді. Оқуға
қатыспас бұрын азаматтар арнайы
тестілеуден өтіп, бұл тест арқылы
адамның бойындағы кәсіпкерлікке
деген қабілеті анықталды. «Ата-
мекен» Ұлттық кәсіпкерлер палата-
сы соңғы екі жыл ішінде «Бастау»
жобасын жүзеге асыруда. Мектеп
бітірген соң колледж немесе универ-
ситетке түсе алмай қалған жастар
бар. Олар қандай бизнеспен қалай
айналысуды қайдан білсін? Бұл
бағытта жастарға тиімді салалар,
несие алу, бизнес ашуға «Бастау»
көмектесетін болады. Ұлттық кәсіп-
керлер палатасына осы жұмысты
жалғастыру керек», – деді Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасы шағын
несиелеу және бизнеске оқытудың
оң тәжірибесін негізге ала отырып,
өңірлердің барлығында «Жас кәсіп-
кер» бағдарламасын әзірлеу қажет-
тілігін атап өтті. Бұл бағдарламаны
жүзеге асыру үшін Елбасы Үкіметке

2019-2020 жылдарға 32 млрд теңге
бөлуді тапсырды. Қолға алынған
шаралар арқылы үш жыл ішінде 300
мың жас бизнес негіздерін игерсе, 80
мыңнан астамы жеке кәсіп ашты.
«Оқуға қатысатын жұмыссыз және
өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастар-
дың санын жыл сайын 100 мың
адамға жеткізу керек. Бұл қолымыз-
дан келеді», – деді Елбасы. Бүгінде
мемлекет тарапынан бизнесті қол-
дау мен дамыту бойынша жан-жақты
қолдау көрсетіліп жатқаны жасырын
емес. Бүгінгі таңда бұл бастаудың
көзі біздің ауданымызда да жүзеге
асырылуда. 2019 жылы наурыз айы-
ның 14-нен бастау алған «Нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай  кәсіп-
керлікті дамытудың 2017-2021 жыл-
дарға арналған бағдарламасының 2-
ші бағыты бойынша «Бастау» және
«Жас кәсіпкер» жобасы Ойыл ауда-
нында да жүзеге асты. Яғни, сол
уақыттан бері «Бастау» жобасы
бойынша 6 кезең оқытылды. Жалпы
238 өтініш түссе, 203 адам оқуды
аяқтап отыр. Жыл қорытындысы
бойынша 28 адам несие алып отыр,
ал 25 адам осы оқу нәтижесінде грант
ұтып алды. Ал, толық 203 адамға
16759 теңге шәкіртақы берілді. Осы
жоба арқылы 20 адамға 505 мың
теңге берілсе, 5 адамға 252 мың
теңге грант бөлінді. Сонымен қатар
биылғы жылы жастар жылына орай
жас кәсіпкер оқуы жүзеге асты. Жас
кәсіпкер оқуына 59 адам өтініш
білдіріп, 58 адам аяқтады. Аяқтаған
58 жастың 27-і 505 мың грант иегері
атанды. Ол жас кәсіпкермен оқыған
58 жастың бәрі де 16759 теңге
көлемінде шәкіртақы алды. Осы оқу
арқылы ауданымыздың тұрғындары
осы сала бойынша көптеген кәсіп
ашып, жаңа бастамаларға қол
жеткізіп отыр. Олардың ішінде қыз-
мет көрсету саласы бойынша, соны-
мен қатар мал шаруашылығын кәсіп-
ке айналдырып отырғандар бар.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

«БАСТАУ» АУЫЛДЫҢ БИЗНЕСІНЕ
ЖОЛ АШЫП ОТЫР

«ЖАСТАР ЖЫЛЫ» ЖЕМІСТІ ЖЫЛ БОЛДЫ

білімді болуы шарт, сонымен қатар
озық елдің қатарына кіруі үшін кәсіп
ашуы қажет. Осы мақсатта жастар-
ды қоғам сұранысына сәйкес кәсіпке
баулу өте маңызды. Бизнеспен айна-
лысам деушілерге қолайлы жағдай-
лар жасалған. Кәсіптен нәсіп тауып
отырған ауданда барлығы 64 жас
кәсіпкер бар. Адал еңбекпен берекесі
кіріп отырған, табысты кәсіпкер болу-
ға талпынған жастар саны жылдан-
жылға артып келеді. Ойыл аудандық
жастар ресурстық орталығымен
Жастар жылына орай  өткізілген
бірқатар іс-шаралар тоқталсақ, есепті
кезеңде 2019 жыл басынан бері
барлығы 222 шара өткізіліп, оған
15725 жас қатыстырылған.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2019 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕБІНІҢ ТЕЗИСТЕРІ

Құрметті аудан тұрғындары!
Елбасының  2016 жылғы 5 ақпандағы №190 Жарлығына сәйкес қоғамды

одан әрі демократияландыру, халықты елде жүргізіліп жатқан реформалар
туралы хабардар ету, атқарушы органдардың халық алдындағы ашықтығын,
жауаптылығын, есептілігін арттыру мақсатында әкімдердің дәстүрлі есеп
беру кездесулері өткізілгелі отыр.
Есептік кездесулер-өткен жылғы атқарылған жұмыстарды саралап, алда

тұрған аудан экономикасының дамуының тұрақтылығын сақтау арқылы
тұрғындардың әлеуметтік ауқаттылығын одан әрі арттыру жолдарын
жетілдіру жолдарын анықтау маңыздылығымен ерекшеленуде.
Өткен жылғы есеп беру кездесулерде бiлiм беру, денсаулық сақтау және

мәдениет нысандарының құрылысын жүргізу жөндеу мәселелерi жөнінде 4
мәселе көтерiлген болатын.
Оның ішінде 2018 жылы басталған Қайыңды ауылдық округінің орталығы

Ақжар ауылына ауыз су құбыры құрылысына 2019 жылы жұмысы 114,6 млн.
теңге бөлініп, құрылысы аяқталып, іске қосылса, Саралжын ауылдық округінің
Бестамақ елді мекенінде орталықтандырылған ауыз су құбырын жүргізу
құрылысы үшін жобалау-сметалық құжаттарын дайындау мәселесі облыстық

бюджеттен 6,0 млн.теңге бөлініп, құжаттары толық дайындалды.
Жобалау-сметалық құжаттары дайындалған ауданның төрт мектебін

күрделі жөндеу мәселесі «Ауыл –Ел бесігі» жобасы аясында республикалық
бюджеттен қаржыландыруға ұсынылды.
Облыс әкімінің есептік кездесуіне ұсынылған түйінді мәселелер қатарындағы

аудан елді мекендерін талшықты-оптикалық байланыс жүйесімен қамту
мәселесі «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік  бағдарламасы аясында  3 елді
мекенде (Ақжар, Кемер, Ойыл) оптикалық-талшықты желі құрылысы
аяқталып, «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қаратал
ауылына кіре беріс   автокөлік жолына орташа жөндеу жұмыстары жұмыстары
аяқталу сатысында тұр. 2020 жылы жөндеу жұмыстарын аяқтауға 37,2
млн.теңге қаралып отыр.
Ауданның әлеуметтік-экономикалық одан әрі дамуы бағытындағы

атқарылған жұмыстар еліміздің тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018
жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі:табыс пен
тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына жолдауын насихаттау
және жүзеге асыру жұмыстарымен  басталып, Қазақстан Республикасы
Президенті Қ.К.Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан
халқына Жолдауын насихаттау және іске асыру шараларымен жалғасуда.
Аудан әкімдігі жанынан құрылған ақпараттық-насихаттау тобы, облыстық,

республикалық ақпараттық насихаттау топтары жыл бойы Елбасының
халыққа арнаған Жолдауы мен мақаласын кеңінен насихаттау мен түсіндіру
мақсатында елді мекендерде кездесулер мен дөңгелек үстелдер өткізіліп,
қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырды.
Мемлекет басшысының алға қойған мақсаттары мен міндеттерін жүзеге

асыру аудан экономикасының ілгері дамуын қамтамасыз етті.
Аудан экономикасының нақты секторында жоспарлы көрсеткіштерге қол

жеткізіліп, бюджеттік қаржылардың толық игерілуі қамтамасыз етілді.
Аудандық ішкі резервтерді анықтау комиссиясы арқылы салық базасын

кеңейту жұмыстары жүргізіліп, бюджетке қосымша жоспардан тыс 24,2 млн.
теңге түсірілді.
Ауданда Ойыл, Саралжын, Көптоғай және Ш.Берсиев атындағы  ауылдық

округтері 2018 жылдан бастап 4-деңгейлі бюджетке көшіріліп жұмыс жасауда.
2020 жылғы мақсат:
бюджеттік тапшылықты барынша қысқарту;
бөлінген бюджеттік қаржының мақсатты да тиімді жұмсалуына тұрақты

бақылауды жалғастыру;
жергілікті бюджеттік кіріс түсімдерін ұлғайту бойынша қосымша шаралар

қабылдау;
Сарбие, Қараой, Қайыңды ауылдық округтерінің  4–деңгейлі дербес бюджет

жүйесінде жұмыс жасауын қалыптастыру.

Аудан экономикасының негізін құрайтын ауыл шаруашылығы саласында:
Егіс шаруашылығында  егіс жоспары толық орындалды. Дегенмен, ауа

райының қолайсыз болуына байланысты жоспарланған өнім алуға мүмкіндік
болмады. Алдағы жылдары суармалы егіс көлемін арттыруға басым бағыт
берілетін болады.

2019 жылы Қазақстан Республикасының 2017-2021 жылдарға арналған
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында
Ақтөбе облысы бойынша «2018-2027 жылдарға арналған етті мал
шаруашылығын дамыту» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша белгіленген
жоспарлы жұмыстар жүзеге асырылып келеді.
Мал саны артып, өндірілген өнім де жыл санап артып келеді.
Мал қыстату науқанына қажетті мал азығының қоры жасақталып,  мал

қыстату науқаны қалыпты өтуде.
Мемлекеттік және салалық бағдарламалар аясында жаңадан 14 мүйізді ірі

қара шаруашылығы, 11 қой шаруашылығы ашылды.
Мемлекеттік бағдарламалар арқылы қолдау көрсетіліп 9 шаруа

қожалықтарына 699 бас мүйізді ірі қара, 6 шаруа қожалығына 2000 бас қой
сатып алуына көмек берілді.

Бүгінде 6 шаруашылықта 935 бас асыл тұқымды мүйізді ірі қара,               3
шаруа қожалығында 10422 бас асыл тұқымды қой-ешкі, 4 шаруашылықта 114
бас асыл тұқымды жылқы өсірілуде.
Сарбие ауылдық округінің шаруа қожалықтарымен 20 тонна қой еті экспортқа

шығарылып, белгіленген жоспар толық орындалды.
Бордақылау алаңына 442 бұқашықтар тапсырылды.

Жайылымдық жерлерді суландыру бағдарламасы аясында 14  шаруа
қожалығы қыстақтарына құдық қазуға қолдау көрсетіліп, жоспар 175,0 пайызға
артық орындалды.

2019 жылы ауыл шаруашылық құрылымдарын Үкімет тарапынан
мемлекеттік қолдау жалғастырылып, мал шаруашылығын дамыту бойынша
белгіленген жұмыстары үшін 92 шаруа қожалығына 120,6 млн.теңге және 12
шаруа қожалығына техникалық жабдықтау жұмыстары үшін 36,0 млн.теңге
қаржылай өтемақы (субсидия) берілді.
Мал дәрігерлік қамту шаралары бойынша республикалық бюджеттен  55,7

млн.теңге бөлініп, жоспардағы белгіленген аурулардың барлық түрлері
бойынша алдын алу-емдеу, тексеру жоспарлары толық орындалды.
Бруцеллезге 37619 бас мүйізді ірі қара тексеріліп, оң нәтиже көрсеткен  358

басы,  89014 бас қой тексеріліп – оң нәтиже көрсеткен 87 басы  жойылды.
Ағымдағы жылы шектеу қойылған төрт бруцеллез ошақтарында жоспарлы
іс-шаралар жүргізілді. Қайта өңдеуге тапсырылған 112 бас мүйізді ірі қара, 26
бас қой-ешкі иелеріне 1,0 млн. теңге  қаражат төленді. Бруцеллез малдар
шыққан 93 аулаға дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу ұйымдастырылды.
Аудан елді мекендерінен 809 бас қаңғыбас иттер ауланып жойылды.
Дегенмен, аудан тұрғындары арасында ауру малдарды уақыты жоймау

және малдарынан қан алдырмау, бірдейлендірмеу сияқты ветеринарлық
талаптарды бұзу фактілері әлі де кездесіп, бруцеллез мүйізді ірі қара малдарын
жоймаған 3 тұрғынға аумақтық инспекция арқылы әкімшілік іс қозғалып,
айыппұл салынған.

 2020 жылғы міндеттер:
1. Мал шаруашылығында:
мемлекеттік бағдарламалар аясында кәсіпкерлік субьектілерінің ұсынылған

жобаларына мемлекеттік қолдау көрсетуді;
шаруашылықтардың мал сатып алу үшін ауыл шаруашылық

құрылымдарының несие алуларына, лизингтік жүйемен жаңа техникалар
алуына, малды асылдандыру жұмыстарына қолдау көрсетуді одан әрі
жалғастыру;
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу кәсіпкерлігін ашуға инвесторлар

іздестіру;
жұқпалы мал ауруларына қарсы ветеринариялық жұмыстар деңгейін одан

әрі жоғарылату;
2. Өсімдік шаруашылығында:
- жергілікті көкөніс, картоп, бау-бақша өнімдерімен қамтамасыз етуді одан

әрі жақсарту мақсатында суармалы тары, көкөніс алқабын ұлғайту;
- жылыжай ашуға тілек білдірген кәсіпкерлерге қолдау көрсету;
-облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен бірлесіп суармалы жерлер

инфрақұрылымын жасақтау бойынша шаралар қабылдау

Жер ресурстарын басқару
2019 жылдан бастап ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін

конкурс жариялау арқылы беру жүзеге асырылуда.
Жыл ішінде ұйымдастырылған 2 конкурс арқылы шаруашылықтарға  19410

га  13 жер учаскесі, оның ішінде жаңадан ашылған 5 шаруа қожалығына 7910
га  және 5 ауылшаруашылығы субьектілеріне қосымша 11500 га жер учаскесі
табысталды.
Берілген жерлердің тиімді пайдаланылуын қадағалауды одан әрі жақсарту

мақсатында аудандық жер қатынастары бөліміне аудан әкімдігінің қаулысымен
бір бас маман инспектор штаты беріліп, жұмысқа қабылданды.
Есепті мерзімде облыстық жер инспекциясының қатысуымен 3 шаруа

қожалығына тексеру жүргізіліп, пайдаланылмай отырған 4770 га жер
қайтарылып алынды. Сондай-ақ, түсіндіру жұмыстары нәтижесінде 14
ауылшаруашылығы субьектілері пайдаланбай отырған 15516  га жер учаскесі
ауданның босалқы жер қорына қайтарды.
Заң бұзушылықтың алдын алу бойынша 57, және кейінгі жер пайдалану

құқығын болдырмау мақсатында 230 шаруа қожалығына ескерту-
хабарламалар таратылды.

2020 жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тиімді
пайдалануы бойынша қосымша шаралар қабылданып, ауыл шаруашылығы
және тұрғын үй құрылысына берілген жерлердің пайдаланылуын бақылау
жұмыстары  жалғастырылатын болады.
Елді мекен жерлерінен шаруа қожалықтарына шөп шабу үшін жер учаскелері

уақытша бір жылға маусымдық кезеңге берілетін болады.
Кәсіпкерлік саласы

Ауданның кәсiпкерлiк құрылымдары аудан экономикасының дамуына,
халықты жұмыспен қамту мәселесiн шешуге, қызмет көрсету саласының
кеңеюiне өз үлестерiн қосуда.
Кәсіпкерлік саласындағы субъектілер  саны жылдан жылға көбейіп келеді.

Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 68 бірлікке  артып,
субъектілер саны 886 бірлікке жетті.

2019 жылы аудан кәсіпкерлері тарапынан 664,0 млн.теңге инвестиция
тартылып, Ойыл селосында жаңадан 10 азық-түлік дүкені, жаңа тойхана,
автовокзал - қонақ үйімен және жылыжай салынды.

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде облыстық
мемлекеттік гранттар байқауына  4 жоба ұсынылып, қолөнер шеберлігі  жобасы
бойынша 1 кәсіпкердің 700,0 мың теңге көлемінде мемлекеттік грант алуына
ықпал етілді. Аталған бағдарлама аясында 1 жеке кәсіпкердің өндірісті кеңейту
бойынша 9,5 млн.теңге несие алу сұраныс құжаттары «Халықтық банкте»
қаралуда.

2019 жылы қолға алынған “Қарапайым заттар экономикасы” бағдарламасы
аясында 5 шаруа қожалығына мал шаруашылығын дамыту үшін 166,1
млн.теңге несие алуына көмек берілді.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
бағдарламасы және басқа да салалық бағдарламалар аясында  аудандағы
«Ойыл несие»ЖШС  және облыстағы  қаржы ұйымдары арқылы  72 адамға
339,7  млн. теңге несие алуына қолдау көрсетілді.
Республикалық бюджеттен бөлінген қаржылар есебінен жаңа бизнес идеялар

жүзеге асыру үшін 69 адамға 26,7 млн теңгеге мемлекеттік гранттар беріліп,
аудан елді мекендерінде тұрмыстық қызмет көрсету нысандарының
ашылуына мемлекеттік қолдау көрсетілді.

2020 жылғы жоспар:
- ұсынылған өндірістік және тың кәсіпкерлік жобаларға мемлекеттік қолдау

көрсету;
- «Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті

дамытудың бағдарламасы аясында шағын кәсіпкерлікті дамыту мақсатында
бөлінген несиелелерді бірінші кезекте өнім өңдеу мен тұрмыстық қызмет
көрсету салаларында жаңа жұмыс орындарын ашуға бағыттау;

- ауданда дәстүрлі емес кәсіпкерлік саласын одан әрі дамытуға мемлекеттік
қолдау көрсету;
Әлеуметтік салада жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау

мәселелерiне ерекше көңiл аударылуда.
2019 жылға арналған халықты жұмыспен қамтамасыз ету бойынша   

Кешенді жоспарға сәйкес 2236 адам жұмыспен қамту шараларымен

қамтылды, 510  жаңа жұмыс орындары ашылып, 717 адам жұмысқа
орналастырылды.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту
бағдарламасының бағыттары аясында жоспарланған іс-шаралар толық
орындалды,атап айтқанда
110 адам қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға және 61 адам техникалық және

кәсіптік оқытуға  жолданды. Оның ішінде 110 адам оқуды аяқтап, 100 адам
жұмысқа орналастырылды. 91 адам әлеуметтік жұмыс орындарына
жолданды. 147 адам жастар тәжірибесіне жолданды. Жастар тәжірибесін 78
адам аяқтап, 49 адам жұмысқа орналастырылды. Уақытша сипаттағы
қоғамдық жұмысқа 562 адам жолданды.
Аз қамтылған отбасыларға  жаңа форматтағы мемлекеттік атаулы

әлеуметтік көмек тағайындалып төлену жалғасуда. Есепті мерзімде 2861
адамы бар 501 отбасына 331,8 млн. теңге Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек тағайындалып, төленді. 2018 жылмен салыстырғанда  мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған адам саны екі есе, қаржы көлемі
алты есе өсті.
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және олардың өмір сүру сапасын

жақсарту жөніндегі іс-шаралар оңалту бағдарламаларына сәйкес жүзеге
асырылуда.
Ауданда мүгедек санаттары бойынша барлығы 430 адам, оның ішінде  І

топта - 34, ІІ топта – 160, ІІІ топта - 164 адам және бала кезінен 16 жасқа дейін
72 бала есепте тұрады.
Есепті мерзімде 18 мүмкіндігі шектеулі азаматқа протездiк-ортопедиялық

көмек ұсынылып, 79 адам сурдо-тифлотехникалық және м iндетт i
гигиеналық құралдармен қамтамасыз етілді. 13 адамға  кресло-арбалар
алынып берілді. 21 адамға санаторий-курорттық  емделуге жолдама берілді.
15 мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалатын шығындары өтелуде.

2 мүгедекке медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік
қызмет көрсетуге жолдама берілді.
1088 әлеуметтік сала мамандарының өтініші бойынша отын сатып алу

бойынша 5 АЕК көлемінде 13744,0  мың теңге әлеуметтік көмек тағайындалып
төленді.

2020 жылғы жоспар:
«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың

2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасына жұмыссыздар мен аз
қамтылған отбасы мүшелерінің қатынасушылар санын арттыруға ықпал ету;
жүгінген жұмыссыз азаматтардың 65 пайызын, оның ішінде нысаналы

топтың  45,0 пайызын жұмыспен қамтуды жүзеге асыру,
мүгедектерге арналған қолжетімді ортаны қалыптастыру жұмыстарын

жалғастыру,
мемлекеттік сатып жүйесі арқылы мүгедектерге автокөлікпен тасымалдау

қызметін ұйымдастыру,
жаңа форматтағы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау

бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, аз қамтылған отбасыларды азайту
бойынша нәтижелілігін арттыру;
Денсаулық сақтау саласында туу көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққанда 20,04

бірлікті құрап, туылған балалар саны өткен жылдың осы кезеңімен сәйкес
деңгейде болып, өлім көрсеткіші 42 адамға азайып, 5,60 бірліктен 4,32 бірлікке
төмендеді.
Туберкулезге қарсы 10578 адам тексеріліп, алғашқы сырқаттанғандар саны

өткен жылмен салыстырғанда 2 адамға кеміді.
3770 ересек, 4264 бала тұрғын әлеуметтік маңыздағы ауруларға қарсы

тегін скринингтік тексерулерден өткізіліп, ауру анықталған 47 ересек адамға
емделуге жолдамалар беріліп, ауру анықталған 161 баланың ішінде 92 бала
сауықтырылды.
Аудандық аурухана арқылы амбулаторлы жағдайда тегін рецептпен

науқастар 25 705 ,4 мың теңгенің тегін дәрі-дәрмектерімен қамтамасыз етіліп,
аудандық бюджет есебінен  «Туберкулездің әртүрлі нысандарымен және
онкологиялық аурулармен ауыратын тұрғындарға» емделу мерзімі уақытында
60 адамға 2 млн. 736,5 мың теңге тағайындалып төленді.

2,0 млн. теңгеге аурухана, емхана кабинттерінің материалдық-техникалық
базасы нығайтылып, Сарбие ДА-на жаңа санитарлық автокөлік алынды.
Аудандық ауруханада 29 дәрігер қызмет жасауда.
10000 тұрғынға шаққанда дәрігерлермен қамту көрсеткіші –17,4 болып өткен

жылмен салыстырғанда 2,2 бірлікке өсті. (2018 ж – 15,2).
Есепті мерзімде аудандық аурухана 3 маманмен толықтырылды.

Жетіспейтін мамандар саны –  4 (ЖТД -2, неонатолог-1, педиатр-1).
Аудандағы емдеу мекемелеріне орналасқан 10 маманға 2070,5 мың көтерме

жәрдемақы беріліп, 7 маманға тұрғын үй сатып алу үшін 26242,0 мың теңге
кредит берілді.

2020 жылғы жоспар:
міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша түсіндіру жұмыстарын

жалғастыра отырып, жоспарланған іс-шараларды жүргізу;
бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің талаптарын одан әрі

қалыптастыра отырып, әлеуметтік маңызы бар аурулар санын азайту
мақсатында профилактикалық шараларды одан әрі күшейту;
тұрғындардың туберкулезге қарсы толық тексерумен қамтылуы бойынша

шараларды жалғастыру;

емдеу мекемелерін жоғары кәсіби медициналық кадрлармен қамтамасыз
ету шараларын жалғастыру;
аудандық орталық аурухана мен ауылдық округтердегі емдеу мекемелері

ғимаратын жөндеуге ұсыну мен емдеу мекемелерінің материалдық-
техникалық базаларын одан әрі жақсарту бойынша шаралар қабылдау;
Білім беру саласында  жас ұрпаққа білім  мен тәрбие беру  мәселелері

аудан әкімдігінің басты назарында ұсталуда.
23 жалпы білім беретін мектептерде 3288 оқушы білім алуда. Жаңа оқу

жылына  бюджеттен 46,0 млн.теңге бөлініп, мектептер толық көлемде
оқулықтармен қамтамасыз етілді.

23 мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиеленуші бала саны -1 024.
3-6 жас аралығында балалардың мектепке дейінгі оқу-тәрбиемен

қамтылуы-100 пайыз, 1-3 жас аралығындағы балалардың қамтылуы - 96 %
құрайды. 0-3 жас аралығында кезекте тұрғандардың саны –250 бала.
Әлеуметтік қорғалған отбасы балалары 913 бала толық тегін ыстық

тамақпен қамтылуда.
Облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, Саралжын ауылдық округінің Бестамақ

елді мекенінде жалпы сметалық құны 202,9 млн.теңге құрайтын 50 орындық
мектеп құрылысы аяқталып, 1 қыркүйекте пайдалануға берілді.
Жобалау-сметалық құжаттары жасақталған жөндеу жұмыстарын жүргізуді

қажет ететін (Құрман орта мектебі; Сапақкөл орта мектебі; Қараой мектеп-
балабақшасы; Ш.Бекмухамбетова ат. мектеп гимназия) мектеп ғимараттарын
күрделі жөндеу мәселесі облыстық білім басқармасымен бірлесіп, «Ауыл –
Ел бесігі» жобасы аясында республикалық бюджеттен қаржыландыруға
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ұсынылды.
 «Туған жерге тағзым» акциясы аясында 3 млн. 763 мың теңге демеушілік

қаржылармен қаржыға білім беру ұйымдарының материалдық – техникалық
базасы нығайтылды.

 «Мектепке жол» республикалық акциясы аясында 292 оқушыға
қайырымдылықпен 1 520 мың теңгенің мектеп киім-кешектері мен оқу-
құралдары алынып берілді.

2019-2020 оқу жылында педагогикалық қызметкерлер қатары                  13
жас маманмен толығып, жұмысқа орналасты (оның 7 ауылдық мектептерге
орналасты). Әлі де, 2019-2020 оқу жылына педагог кадрларға қажеттілік 15
педагогты құрап отыр.
Жұмысқа орналасқан 27 маманға 5075,3 мың теңге көтерме жәрдемақы,13

маманға  39475,0 мың теңге тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредит
берілді.

2020 жылғы жоспар:
- оқушыларға  білім беру сапасын одан әрі арттыру бойынша шараларды,

оның ішінде  дарынды балаларды анықтап, олармен жұмыс жүргізу шараларын
жалғастыру;

- мектептер мен бала бақша ғимараттарын жөндеу жұмыстарын жүргізуге
ұсыну;

- білім беру ұйымдарының материалдық техникалық жағдайын жақсарту
шараларды жалғастыру;

- балаға білім мен тәрбие берудегі мектеп және ата-ананың бірлескен
жұмыстарының тиімділігін арттыру;

- инновациялық технологияларды, интерактивті білім беруді іске асыруды
дамыту;
Халықтың рухани  байлығын молайтып, мәдениетін арттыру, ұлттық

мәдениетті сақтауда  кітапханалар мен түрлі мәдени мекемелердің алар
орыны ерекше.
Кітапханалар жүйесі бойынша кітап қоры - 192751, оқырмандар саны –

12004.
Аудандық мәдениет үйі жанынан 10 «Халықтық және Үлгілі» атақтары бар

шығармашылық топтар және орталық, кітапханалар, мәдениет үйі-клубтар
жанынан 1123 қатынасушы қамтылған 120 үйірме-қызығушылық клубтар
тұрақты жұмыс жасайды.
Жыл ішінде мемлекеттік мерекелер мен Ақтөбе қаласының 150 жылдығы

және «Жастар жылына», «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың
жеті қыры» бағдарламалық мақалалар аясында барлығы 3015 көпшілік шаралар
өткізіліп, 328719 көрерменмен қамтылды.

Ағымдағы жылы  мәдениет саласында бірқатар жетістіктерге қол жеткізілді.
Аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған халықтық “Ақ әже” ансамблі Астана
қаласында Елбасы қорының ұйымдастыруымен өткен Республикалық
қайырымдылық керуенінің “Асар” номинациясы бойынша Алғыс хатқа ие
болса, Ақтөбе қаласында өткен облыстық театрлар фестиваліне Ойыл халық
театры «Үздік актерлық ансамбль» номинациясымен марапатталды.
Облыстық «Рухани қазына – 2019» байқауында Ойыл аудандық орталық
кітапханасы «Үздік аудандық маңызы бар кітапхана» атағына ие болып,
Сердалиндер отбасы «Үздік оқырман отбасы-2019» байқауында III жүлделі
орынға ие болды.
Ауданның мәдениет нысандарының материалды-техникалық базаларын

нығайту бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында 6 млн.87 мың
теңге бөлініп Қараой, Сапақкөл, Құмжарған ауылдық клубтарына ағымдағы
жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген 3,0 млн. теңгеге Көптоғай модельді

кітапханасы базасында «Коворкинг» орталығы ашылды.
Сонымен бірге «Туған жерге тағзым»акциясы аясында 21652,6 мың теңгеге

ауылдық клуб-кітапханалардың материалдық-техникалық базасы
нығайтылып, аудандық мәдениет үйіне 20 шаршы метрлік LED экран алынды.
Акция аясында Ақшатау ауылында 80 орындық ауылдық клуб ғимаратын
салу ұйымдастырылуда.

2020 жылғы жоспар:
- Әл-Фарабидің 1150 жылдық, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық,

Конституцияның 30 жылдық мерейтойларына арналған іс-шараларды
ұйымдастыру;

- мәдени мекемелерді жөндеу мен материалдық-техникалық базасын
жақсарту шараларын жалғастыру;

- мәдени мекемелердің ақылы қызмет көрсету ауқымын одан әрі кеңейту
шараларын қабылдап, мерекелік шаралар өтетін мәдени орындарды жаңа
заман талабына сай безендіру жұмыстарын жалғастыру;

Жастар саясаты
Аудандағы жастар саны (14-29 жас аралығы) 5 364 адамды немесе аудан

тұрғындарының 31% құрайды. (ер – 2785 , әйел – 2579, оқушы 1099 (20,4%),
студент 1387 (25,8%), мүгедек 75 (1,4%), кәсіпкер – 60 (1,1%), өзін-өзі
жұмыспен қамтығандар – 631 (11,7%), жұмысшы 1158 (21,5%), мемлекеттік
қызметкер - 32 (0,6%), жұмыссыз 24.

2019 жыл – Жастар жылына орай жастар арасында 200-ден аса шаралар
өткізілді. Барлық ауылдық округтерде «Жастар - болашаққа жол бастар!»

атты жастар күні өткізіліп, облыстық жастар ресурстық орталығы басшылығы,
Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданының жастары, Атырау облысы,
Қызылқоға ауданының және Байғанин, Темір аудандарының жастары
қатынасуымен аудан орталығында қорытындыланды.
Жастардың көмегімен мүмкіндігі шектеулі жандарды, жалғызбасты

қарттарды, көмекке мұқтаж аз қамтылған отбасыларға аудан еріктілері «Тегін
такси», «Асар», «Қамқорлық» қайырымдылық акциялары тұрақты жалғасын
тапты.

«Дипломмен –Ауылға» бағдарламасы аясында ауданның тиісті
мекемелеріне жұмысқа орналасқан 40 маманға 7,8 млн. теңге көтерме
жәрдемақы  төленіп,  22 маманға 73млн293  мың теңге тұрғын үй сатып алуға
бюджеттік кредит берілді.
Халықтың жаппай спортпен шұғылдануын одан әрі жақсарту мақсатында

Тұңғыш Президенттің  2020 жылға дейін қазақстандықтардың 30 пайызын
бұқаралық спортпен қамту жөніндегі тапсырмасы мемлекеттік мерекелерге,
Ақтөбе қаласының 150 жылдығына және Жастар жылына байланысты
спорттық жарыстар ұйымдастырылып, аудан бойынша  барлығы 78 спорттық
шаралар ұйымдастырылып, жалпы 5884 тұрғын спорттық шаралармен
қамтылып, Елбасы тапсырмасы 31,5 пайыз болып асыра орындалды.
Оның ішінде маусым айында Көптоғай ауылында 300-ден аса спортшы

қатынасқан ауыл спортшыларының спартакиадасы, 27 қыркүйекте білім беру
қызметкерлері арасында ХХ аудандық спартакиадасы  ұйымдастырылып
өткізілсе, қараша ерлер арасында волейболдан  аудандық турнир, Қараой
ауылдық округінде жасөспірімдер арасында қазақ күресінен аймақтық турнир,
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округінде Ақтөбе қаласының 150 жылдығына
арналған спорт ардагерлері арасында шағын футболдан аудандық жарыс,
мемлекеттік қызметшілер арасындағы аудандық спартакиада
ұйымдастырылып, өткізілді.
Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 774 спортшы

шұғылдануда, спорт мектебінде он бір түрінен: қазақ күресі, еркін күрес,
волейбол (ұл,қыз), үстелді теннис, тоғызқұмалақ, дзюдо, бокс, гір, самбо,
каратэ, жеңіл атлетика  бөлімдері тұрақты жұмыс жасауда.
Мектеп жанынан ашылған «Ақтөбе» футбол клубының Ойыл аудандық

филиалында 30 оқушы шұғылдануда.
2019 жылы аудан спортшылары республикалық, облыстық жарыстарды

қоспағанда , әлемдік  деңгейдегі жарыстарда бірқатар жетістіктерге жетті,
атап айтқанда Ресейде өткен «Жекпе-жек» сайысынан жерлесіміз  Ұлан
Мұқашев әлем чемпионы атағын алса, Өзбекстанда өткен әлем
чемпионатында самбодан Мұқанбетов Бекзат  күміс жүлдегер атанды.

Спорт саласында жұмысқа орналасқан 1  маманға 176,8 мың теңге көтерме
жәрдемақы, 3787,5 мың теңге тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредит
берілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген 6,0 млн теңгеге аудан орталығында дене

шынықтыру сауықтыру кешенін салу үшін жобалау-сметалық құжаттары
жасақталып  қаржыландыруға ұсынылды.

2020 жылғы мақсат:
аудан халқын бұқаралық спортпен қамту деңгейін арттыру бойынша

жұмыстарды жалғастыру;
елді мекендерде спорт алаңдарының санын ұлғайту, жарақтандыру

жұмыстарын жалғастыру ;
көпшілік спорттық шараларға қатынасушы тұрғындар санын одан әрі

арттыруға ықпал ету;
қысқы спорттық ойындары және ұлттық спорт түрлерін дамыту шараларын

қабылдау;
аудан орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешенін салуға облыстық

бюджеттен қаржы бөлуге сұраныс беріп, шаралар қабылдау
Құрылыс жұмыстарының көлемі 1100,2 млн.теңгені құрап, өткен жылдың

осы кезеңімен салыстырғанда 100,1 пайызға өсті.
7126 шаршы метр 58 тұрғын үй пайдалануға берілді, оның ішінде 890,0 шаршы

метр 6 екі пәтерлік жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйлер құрылысы
пайдалануға берілді.
Аз қамтылған көп балалы отбасыларды баспанамен қамту мақсатында

республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, 485,3 шаршы метр құрайтын Ойыл

селосынан  2 үй, Көптоғай ауылынан 2 үй, Қаратал ауылынан 1 үй, Саралжын
ауылынан 1 үй сатып алынып, жалға пайдалануға берілуде. Тұрғын үй кезегінде
әлі де 165 адам тұр .

2020 жылға жоспар:
жалдамалы-коммуналды тұрғын үйлер салу және инженерлік

коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және
(немесе) сатып алу бағдарламасы бойынша бөлінген қаржыларды толық игеру;
тұрғындарға жеке тұрғын үй құрылысын салуға қолдау көрсетіп инженерлік-

коммуналдық жүйемен жабдықталған тегін жер учаскелерін беруді одан әрі
жалғастыру;
аудан көлеміндегі жүргізіліп жатқан құрылыс, күрделі жөндеу жұмыстарына

қоғамдық бақылау орната отырып, бөлінген қаржының мақсатты игеріліп,
құрылыс-жөндеу жұмыстарының белгіленген мерзімде сапалы аяқталуын
қамтамасыз ету.

2019 жылы аудандық маңыздағы автокөлік жолдарын күтіп ұстау
жұмыстары қаралған қаржы шегінде ауылдық округ әкімдіктерінің
ұйымдастыруымен атқарылды.
Аудандық маңыздағы Қайыңды, Көптоғай, Сарбие автокөлік жолдарын

орташа жөндеу жұмыстары үшін жобалау-сметалық құжаттары   дайындалды.
Ойыл селосындағы  4 көшені орташа жөндеуден өткізу жобалары «Ауыл

Ел-бесігі» бағдарламасына енгізіліп, Республикалық бюджеттен қаржы  бөлуге
ұсынылды.
Ойыл селосының 5  көшесіне қиыршық тас (щебень)  төселді. Көкжар көшесіне

жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) жасау жалғастырылды.
2020 жылғы жоспар:
«Ойыл-Қаратал» автокөлік жолын орташа жөндеу жұмыстарының сапалы

аяқталуына ықпал ету ;
жобалау –сметалық құжаттары дайындалған «Ойыл-Қараой», «Ойыл-

Көптоғай», Қайыңды, Сарбие ауылына кіре беріс автокөлік жолдарын орташа
жөндеу жұмыстарына қаржы бөлінуіне ықпал ету мақсатында ұсыныстар
беру;
Ойыл селосы көшелерін асфальттау жұмыстарын жүргізу бойынша қаржы

бөлінуіне ықпал ету;
аудандық маңыздағы автокөлік жолдарының күтіп ұстау жұмыстарының

сапасын арттыру  бойынша шаралар қабылдау;

қыс айларында автокөлік жолдарын қардан аршу жұмыстарына елді
мекендердегі шаруашылықтар иелігіндегі техникаларды қосымша жұмылдыру;
Аудан тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары

жалғастырылып, орталықтандырылған сапалы ауыз сумен қамтылу деңгейі
елді мекенге шаққанда 45,4% (10 елді мекен), халық санына шаққанда 77,7
пайыздан 81,8 пайызға  жеткізілді. 2019 жылы 2 елді мекенге (Қаракемер,
Бестамақ) орталықтандырылған ауыз су құбыры құрылысы үшін жобалау-
сметалық құжаттары жасақталды.

2020 жылғы жоспар:
жобалау-сметалық құжаттары жасақталған Ақшатау, Ақкемер, Көсембай

ауылдарында  орталықтандырылған ауыз су құбыры құрылыстарын бастау
бойынша ұсыныс беріп, шаралар қабылдау;
тұрғындардың тұтынған ауыз су берешектерін болдырмау бойынша

түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тұрақты бақылау;
Елді мекендерді газдандыру
Аудан орталығындағы коммуналдық-жалдамалы тұрғын үйлер мен

әлеуметтік нысандар толық газдандырылды.
Сыртқы және ішкі газ құбырының жұмысына 1,0 млрд-тан астам қаржы

бөлініп, Саралжын ауылдық округінің Бестамақ елді мекеніне табиғи газ құбыры
кіргізілді.

Ұсынысымыз негізінде облыстық энергетика және тұрғын-үй коммуналдық
шаруашылық басқармасы арқылы Қаратал ауылына табиғи газ құбырын кіргізу
бойынша жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді.

2020 жылы Қаратал елді мекенін газдандыру жұмыстарын
қаржыландырылуына ықпал ету бойынша шаралар қабылданатын болады.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Туған жерге тағзым» акциясы
жүзеге асыру жалғасып келеді. Акция аясында 2019 жылы демеушілік
қаржылармен 135 млн. 932 мың теңгені құрайтын 107 жоба жүзеге асырылды.
Жыл ішінде аудан елді мекендерін санитарлық тазалау және абаттандыру

бойынша сенбіліктер ұйымдастырылып, тұрақты жұмыстар жүргізілді.
Жергілікті бюджеттен аудан елді мекендерін санитарлық тазалау бойынша

2835,0 мың теңге, абаттандыру бойынша 24284,0 мың теңге және көшелерді
жарықтандыру бойынша 11948,0 мың теңге игерілді.

ҚАДІРЛІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
2020 жылда да жоспарланған белестер баршылық. Президент

Жарлығымен «Еріктілер жылы» болып жариялануын жұртшылық ықыласпен
қабылдады.
Ұлы Абай мен керемет ойшыл Әл-Фарабиді ұлықтау шаралары сәтімен

жүзеге асырылуда. Ел бірлігіне елеулі үлес қосып отырған Қазақстан халқы
Ассамблеясының 25 жылдығы мен Ұлы Отан соғысының Жеңіспен
аяқталуына 75 жыл толуын мерекелеу де жаңа белес еншісінде.
Қазақстан Президентінің «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты халыққа арнаған  Жолдауында
тәуелсіздігімізді одан әрі нығайтып, халқымыздың жағдайын жақсарту
мақсатында  Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін
бекемдеп, жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәрбиелеу мақсатында  2050
жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясына және Ұлт Жоспарына
сәйкес  қала мен ауылды дамытудың берік негізі болып табылатын шағын
және орта бизнесті дамыту, әлеуметтік салада білім беру сапасын
жақсарту, «Дипломмен – ауылға» бағдарламасының аясын кеңейту, аз
қамтылған және көп балалы отбасыларды қолдау, дәрігерлік қызмет
көрсетудің сапасы мен қолжетімдігін арттыру, мәдениет қызметкерлерін
қолдау бойынша нақты тапсырмалар мен жүзеге асыру жолдары
белгіленгені белгілі. Жолдауда айтылған тапсырмаларды жүзеге асыру
мақсатында ел болашағы үшін, соның ішінде ауданымыздың әлеуметтік-
экономикалық дамуы, аудан тұрғындарының табыс пен тұрмыс сапасын
арттыру бағытындағы жұмыстарға барша аудан тұрғындары бірлесіп,
өзіндік үлесін қосады деп сенемін.
Ауданның өркендеуіне үлес қосқан баршаңызға ризашылығымды білдіре

отырып, алдағы есептік кездесулерде аудан халқының ауданның әлеуметтік-
экономикалық даму мәселелерін шешуге белсенді қатынасуға шақырамын.
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ҚұттықтауҚұттықтау

Әке сіздің туған күніңіз құтты
болсын. Сізге денсаулық, қажымас
қайрат тілейміз.
Ортамызда аман-есен жүре

беріңіз!
Тілек білдірушілер: жұбайы, бала-

келіндері, немерелері: Рамазан,
Диас, Айсәуле, Толғанай, Аянат,
Кәусар, Қайсар.

Қаңтар - 7, 14, 21,28 күндері
Ақпан -  4, 18, 25  күндері
Наурыз  - 3,10,17, 24 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2020 ЖЫЛДЫҢ I - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды
қабылдауды жүргізген

адамның Т.А.Ж.
лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы
әкімінің

аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан әкімі

Қаңтар айының – 15,
22,29 күні уақыты: сағ.-
10:00 ден -12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы, Көкжар көшесі №69.
Ойыл ауылдық округі әкімінің
аппаратының  ғимараты

2-10-20

Қаңтар айының - 9 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл селосы Жолмырзаев көшесі,
№16 «Нұр Отан» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

2-12-19

Ақпан  айының - 12, 19,26
күні уақыты: сағ.- 10:00
ден -12:30 ға дейін.

Ойыл  ауылы, Көкжар көшесі №69.
Ойыл ауылдық округі әкімінің
аппаратының  ғимараты

2-12-23

Ақпан айының - 6 күні
уақыты: сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл селосы Жолмырзаев көшесі,
№16 «Нұр Отан» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

2-12-19

Наурыз айының -11,18,25
күндері уақыты:сағ.-
10:00 ден -12:30 ға дейін.

Ойыл  ауылы, Көкжар көшесі №69.
Ойыл ауылдық округі әкімінің
аппаратының  ғимараты

2-12-23

Наурыз айының -3  күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл селосы Жолмырзаев көшесі
№ 16 «Нұр Отан» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

2-12-19

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды
қабылдауды жүргізген

адамның
Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

2020 ЖЫЛДЫҢ I - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл ауданы
әкімінің аппараты

КенжебаевАсылан
Кенжебайұлы,
аудан әкімінің
орынбасары.

Қаңтар -6,13,27 күндері
Ақпан - 3,10,24 күндері
Наурыз  - 2, 9, 16, 23  күндері
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін.

Ойыл селосы
Құрманғазин көшесі № 43

2-12-23

Айдарбаев Мұратбай
Болатұлы,

аудан әкімінің
орынбасары.

Қаңтар айының -17 күні
Наурыз айының-11 күні
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін.

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі аппаратының
басшысы

Ойыл селосы Жолмырзаев
көшесі №16 «Нұр Отан»
партиясы Ойыл аудандық
филиалының ғимараты

2-12-19

Ойыл ауданы
әкімінің аппараты

Ойыл селосы
Құрманғазин көшесі № 43

2-12-23

Ойыл селосы Жолмырзаев
көшесі №16 «Нұр Отан»
партиясы Ойыл аудандық
филиалының ғимараты

2-12-19Ақпан айының -14 күні
Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -12:30 ға
дейін.

Ойыл ауданы
әкімінің аппараты

Ойыл селосы
Құрманғазин көшесі № 43

2-12-23

Ойыл селосы Жолмырзаев
көшесі №16 «Нұр Отан»
партиясы Ойыл аудандық
филиалының ғимараты

2-12-19

Қаңтар- 10, 17,24, 31  күндері
Ақпан -  7, 14 күндері
Наурыз - 6, 13, 20, 27 күндері
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін.

Ақпан айының -28 күні
Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін.

Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған
жағдайда «Сенім телефоны 2-19-42» нөміріне хабарлау сұралады. Мекемеде сонымен қатар арыз-шағымдарға
арналған жәшік орналасқан.

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Қараой ауылдық
округі әкімінің
аппараты

Еңбеккерлер
көшесі №6

73-6-01
akimat-

karaoi@mail.ru

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның
Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Займолдин Сәкен
Ғазизұлы
Округ әкімі

Әр аптаның бейсенбі күндері
Уақыты: сағ.-10:00 ден –

12:30 ға дейін

Орталық атқарушы
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық жұмыспен
қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесі

Иманғалиев Бекболат
Жонысұлы

Әр аптаның сейсенбі,
бейсенбі күндері,
сағат 10.00-12.30,
14.00-18.30

Ойыл селосы,
Шернияз көшесі

№49

2-19-42

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда

төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телофоны 73 – 6 – 01 нөмірінде орнатылған. Сонымен
қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

2020 - ЖЫЛҒА ҚАРАОЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ
ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

2020 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Аты, тегі әкесінің аты Атқаратын қызметі Қабылдау күндері Мемлекеттік мекеменің
орналасқан жері, байланыс

телефоны

Асылбаев Ерлан
Базарбаевич

Көптоғай ауылдық
округінің әкімі

8,15,22,29 қаңтар
5,12,19,26, ақпан
4,11,18,25 наурыз

Көптоғай ауылы,
Достық көшесі №6

Тел:74-5-23

Қабылдау жүргізетін
адамның аты – жөні

Қабылдау күндері мен
уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Саралжын ауылдық
округі әкімі А. Мубараков

Қаңтар 7,14,21,28
Ақпан 4,11,18,25
Наурыз 3,10,17,24,31

Ботакөз көшесі – 2
№ 12

74 – 145

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2020 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА ЖЕКЕ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

«Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты» ММ

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

73-2-62
bersiev_79

@mail.ru

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның
Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Избасов Адилбек
Жансерикович
Округ әкімі

9,16,23,30 қаңтар
6,13,20,27 ақпан
5,12,19,26 наурыз
уақыты: сағ: -10:00 ден 12;30
ға дейін

2020 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА Ш. БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ
ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
««Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телофоны 37– 5 – 34  нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер
анықталған жағдайда  төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны   2-18-80 нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

 «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ» ММ-НІҢ
2020 ЖЫЛҒА  АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Бөлім басшысының
аты-жөні, тегі

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні және

уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ержанов Жасұлан
Мінсізбайұлы

Бөлім басшысы Күнделікті: 9.00 –12.30
14.00 -18.30 Демалыс:
сенбі, жексенбі

Ойыл селосы
Көкжар көшесі №69

Кабинет 309

8(71332)
2-18-80

Әкеден асқар жоқ екен,
Әкенің сөзі оқ екен.
Қарайып жүрсе қасыңда,
Уайым-қайғы жоқ екен.
Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың,
Жатқан шығар, рухыңменен қауышып.
Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы ата.
Еске алушылар: балаң Бүркітбай, келінің Гүлдана, немерелерің Мерейлім,
Исламбек, Бекарыс, Үсен төре.

Ойыл селосы,
Халидуллин Аралбай әкеміз тірі болғанда
63 жасқа толар еді. Сұм ажал ортамыздан

алып кеткеніне бір жыл толып отыр.

ЕСКЕ АЛУ

1 сұрақ. Атаулы әлеуметтік көмек
алу үшін үйге кіретін кіріс адам
басына шаққанда қанша болуы
қажет?
Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін

үйге кіретін кіріс адам басына шақ-
қанда облыс бойынша белгіленген
күнкөріс деңгейінің 70 пайызынан
аспау керек. Ол көрсеткіш тоқсан
сайын өзгеріп отырады. Мысалы
қазіргі 4 тоқсанда оның көлемі 20107
теңге, жаңа жылдан кейін 1 тоқсанға
өзгереді.

2 сұрақ. 2020 жылдың 1 қаңтары-
нан бастап атаулы әлеуметтік
көмектің мөлшері қандай болады?
Биылғы жылғыдай бала басына
20789 теңге аламыз ба?
Атаулы әлеуметтік көмектін мөл-

шері отбасының барлық мүшелері
үшін кедейлік шегі мен жан басына
шаққандағы кіріс арасындағы айыр-
машылық ретінде айқындалады, (
қазіргідей бала басына 20789 теңге-
ден төленбейді, барлығына айырма-
шылық ретінде төленеді) Мысалы:
Отбасына кіретін кіріс барлығы 50
мың теңге отбасында 5 адам (50
мың: 5 адам=адам басына 10 мың
теңгеден, кедейшілік шегінің мөл-
шері 20107 теңге 20107-10000=
10107 теңге адам басына тағайын-
далатын АӘК мөлшері яғни отба-
сына айына 50535 теңге)

3 сұрақ. Менің 3 балам бар, кіші
баламның жасы 4 те, жолдасым жоқ,
жаңа жылдан бастап атаулы әлеу-
меттік көмекке құжат тапсыра
алам ба?
Егер Сіздің отбасына кіретін кірісіңіз

адам басына шаққанда белгіленген
мөлшерден аспаса (күнкөріс деңгейі-
нің 70%) атаулы әлеуметтік көмек
алуға құқығыңыз бар, бірақ жаңа
заңнамаға сәйкес Сіз міндетті түрде
жұмыспен қамту органдарының жол-
даған жұмыспен қамтудың белсенді
шараларына қатысуыңыз қажет.
Себебі бала күтімімен аналар тек 3
жасқа дейін ғана отыра алады.
Егер Сіз ұсынылған жұмыстан бас

тарт-саңыз немесе, жұмыспен
қамтудың белсенді шараларына
(оқуда, шағын несиеден, т.б)
қатыспасаңыз барлық отбасына АӘК
тағайындалмайды.

4 сұрақ. Мен қазіргі таңда атаулы
әлеуметтік көмек алып отырмын,
ол көмек маған 2019 жылдың шілде
айынан бастап 2020 жылдың мау-
сым айына дейін 1 жылға тағайын-
далған. Мен көмекті әрі қарай ала
беремін бе, әлде құжатты қайта
тапсырамын ба? Маған 1 жылға
тағайындалған ақша қайда кетеді?
Жаңадан бекітілген «Мемлекеттік

атаулы әлеуметтік көмек туралы
Заңның  8-1 бабына сәйкес 2020 жыл-
дың 1 қаңтарына дейінгі тағайын-
далған атаулы әлеуметтік көмекке
төлем тек 31 желтоқсанға дейін ғана
жүргізіледі, ал 1 қаңтардан бастап бе-
кітілген заңға сәйкес отбасыларымен
бұрын қол қойылған әлеуметтік келі-
сім шарт күшін жояды.
Егер Сіздің отбасына кіретін кірісіңіз

адам басына шаққанда белгіленген
мөлшерден аспаса құжаттарыңызды
тапсыруыңызға болады. Атаулы
әлеуметтік көмекке құжат тапсыру
тоқсан сайын жаңаланып отыры-
лады және өтініш берген айдан бас-
тап тағайындалады.

5 сұрақ. Атаулы әлеуметтік
көмекке құжатты қалай және қай
жерге тапсыруға болады?

2020 жылдың 5 қаңтарынан бастап
құжат қабылдау жұмыстары сағат 9-
00 ден 18-00 ге дейін  өзіңіздің тіркел-
ген мекен жайыңыз бойынша жүргізі-
летін болады.
Құжат қабылдау жөнінде Ақтөбе

қаласы және аудандар бойынша
алфавиттік бойынша кесте жасалып,
барлық әлеуметтік желілерге орна-

ластырылды.
Аудан орталықтарында Халықты

жұмыспен қамту орталықтарының,
аудандық жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері-
нің мамандары қабылдайды.
Ауылдық округтерде атаулы әлеу-

меттік көмекті тағайындауға жауап-
ты ассистенттері және  ауылдық
округі әкімдіктерінің мамандары
жүргізеді.

6 сұрақ. Отбасы құрамына кімдер
кіреді? Кімдер есепке алынбайды?

- Отбасы құрамына бірге тұратын,
ортақ шаруашылықты бірге жүргізе-
тін, туыстық қатысы бар, баланы
асырап алушы, әке деп танушы, неке-
де болмаса да бірге тұрып баланы
тәрбиелеуге араласушы барлық
жанұя мүшесі кіреді.

- отбасы құрамына қосылмай-
тындар:
1) толық мемлекеттің қарауында-

ғылар;
2) әскердегілер
3) бас бостандығынан айырылу

орнындағылар немесе мәжбүрлеп
емдеу орындағылар.

7 сұрақ. Еңбекке қабілетті аза-
маттар деген кімдер?

3 жасқа дейінгі бала күтімімен
айналысушы аналарды қоспағанда
1,2 топтағы мүгедектер мен 2 айдан
артық уақыт стационарда жатқан
азаматтардан басқалардың барлығы
еңбекке қабілетті болып есептеледі
(асқазан, бүйрек, аяқ т.б ауыратын-
дығы туралы анықтамалар негіз
болмайды)

8 сұрақ. Отбасы табысын есеп-
теу барысында қандай табыстар
ескеріледі? Қандай табыстар ес-
керілмейді?
Отбасының жиынтық табысын

есептеу кезінде Қазақстан Респу-
бликасында және одан тыс жерлерде
есептi кезеңде алынған табыстың
барлық түрлерi ескеріледі, олар:
1) еңбекақы, әлеуметтiк төлемдер

түрiнде алынатын табыс;
2) алимент түрiндегi табыс;
3) жеке қосалқы шаруашылықтан

түсетін табыс;
4) кәсiпкерлiк қызметтен түсетiн

табыс;
5) жылжымайтын мүл iкт i және

көлiк құралдарын жалға беруден және
сатудан түсетiн табыс;

6) бағалы қағаздардан түсетiн
табыс;

7) жылжымайтын мүлiктi, көлiк
құралдарын және басқа да мүлікті
сыйға тарту, мұрагерлiкке алу түрiн-
де алынған табыс тағы басқалар
Мыналар отбасының жиынтық та-

бысын есептеу кезінде жеке тұлға-
ның табысы ретінде қарастырыл-
майды:
1) атаулы әлеуметтік көмек;
2) тұрғын үй көмегі;
3) жерлеуге арналған біржолғы

жәрдемақы;
4) он алты жасқа дейінгі мүгедек

балаларға мүгедектігі бойынша мем-
лекеттік әлеуметтік жәрдемақылар;

5) он алты жастан он сегіз жасқа
дейінгі мүгедек балаларға мүгедектігі
бойынша мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақылар;

6) он алты жасқа дейінгі мүгедек
балаларға арнаулы мемлекеттік
жәрдемақылар;

7) он алты жастан он сегіз жасқа
дейінгі мүгедек балаларға арнаулы
мемлекеттік жәрдемақылар;

8) «Алтын алқа», «Күміс алқа»
алқаларымен наградталған немесе
бұрын «Батыр ана» атағын алған, І
және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» орден-
дерімен наградталған көп балалы
аналарға тағайындалатын және тө-
ленетін ай сайынғы мемлекеттік
жәрдемақылар;

9) студенттеріне төленетін мемле-
кеттік стипендия;

10) отбасына төтенше жағдайлар
салдарынан денсаулығы мен мүлкіне
келтірілген зиянды өтеу мақсатында
көрсетілген көмек;
11) бала тууға байланысты беріле-

тін бір жолғы мемлекеттік жәрдем-
ақылар;
Отбасының жиынтық табысын

есептеу кезінде жеке қосалқы шаруа-
шылықтан түскен табыс есепке
алынады

9 сұрақ. Кепілдендірілген әлеумет-
тік пакет деген не? Оны Кімдер
қалай алады?
Кепілдендірілген әлеуметтік пакет

атаулы әлеуметтік көмек алушы
отбасыларының балаларына тиесілі
1 жастан 6 жасқа дейінгі бала-

ларына азық-түлік және гигиеналық
құралдар түрінде көрсетілетін көмек,

6 жастан 18 жасқа дейінгі бала-
ларына ыстық тамақ, оқу құралдары,
мектеп киімдері түріндегі көрсетілетін
көмек.
1-6 жас аралығындағы балаларға

атаулы әлеуметтік көмек тағайын-
дау мерзіміне, яғни атаулы әлеу-
меттік көмек тоқтатылған жағ-
дайда кепілдендірілген әлеуметтік
пакет те тоқтатылады,
ал 6-18 жас аралығандығы бала-

ларға жалпы білім беру қоры арқылы
оқу жылы мерзіміне, яғни атаулы
әлеуметтік көмектің тоқтатылуы ыс-
тық тамақ пен оқу құралдарын,
мектеп киімдерін беруден бас тар-
туға негіз болмайды.
Ескерту: Атаулы әлеуметтік кө-

мек тоқтатылған жағдайда кепіл-
дендірілген әлеуметтік пакет те
тоқтатылады.
10 сұрақ. Мен ажырасқанмын,

алиментке жүгінбедім қалай бола-
ды? Атаулы әлеуметтік көмекке
алимент құжатын тапсыру міндет-
ті ме?
Қазақстан Республикасының 2011

жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV
Неке және отбасы туралы Кодексінің
138-139 баптарына сәйкес  Ата-
аналар өздерінің кәмелетке толмаған
балаларын күтіп-бағуға міндетті.
Сол себепті, баланың ата-анасы-

ның арысндағы неке бұзылса, неме-
се баланың әкесі болып табылған
тұлға баламен бірге тұрмаса баланы
бағып отырған ата-ана алиментке
жүгінуге міндетті.
Алимент төлеуге міндетті адам-

ның тұрғылықты жерi туралы мәлi-
меттердiң болмауы себебiнен адам-
дардың алимент өндiрiп алуға мүм-
кiндiгi болмаған жағдайда отбасының
жиынтық табысы көрсетiлген адам-
ның iздеуде жүргенi туралы тиiстi
органдардан алынған құжаттар қоса
берiлген жазбаша еркін нысандағы
өтiнiш негiзiнде есептеледi және
төлеушi:
1) жұмыс iстемейтiн және Орта-

лықта жұмыссыз ретiнде тiркелген
2) бас бостандығынан айыру орын-

дарында не уақытша ұстау изоля-
торында болған кезде;

3) туберкулез, психоневрология-
лық, онкологиялық, санаторий-куро-
рттық диспансерлерде (стацио-
нарларда) есепте тұрған кезде;

4) Қазақстан Республикасы тиiстi
келiсiм жасаспаған мемлекетке тұ-
рақты тұруға кеткенде;

5) тиісті құқық қорғау органының
анықтамасымен немесе учаскелік
комиссиясының қорытындысымен
расталған, балаларын және басқа да
асырауындағыларды асырап-бағу-
дан жалтарған кезде спиртті ішімдік-
терді, есірткі заттарын құмарлықпен
салынып пайдалануына байланысты
ғана тиесілі органдарған қажетті
анықтамаларды ұсыну барысында
жиынтық табыс алиментті ескермей
есептеледі. Қалған жағдайларда
алиментті ескермей АӘК есептеуге
негіз жоқ.

АТАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК
10 САУАЛДЫҢ ЖАУАБЫ

Ойыл ауданы бойынша кірістер
басқармасы 2020 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап тасымалдаушы жеткізе-
тін, сондай-ақ халықаралық пошта
жөнелтілімдерімен жіберілетін жеке
пайдалануға арналған тауарлар ке-
дендік баждар, салықтар төленбей
Еуразиялық экономикалық одақтың
кедендік аумағынан әкелінетін
шегіндегі жаңа нормалар күшіне
енеді. 2017 жылғы 20 желтоқсан-
дағы № 107 Еуразиялық экономика-
лық комиссиясы Одағы Шешімінің 1
қосымшаға сәйкес құндық және
сандық нормалары бір жеке тұлға-
ның мекен-жайына күнтізбелік 1
айдың кезеңінде 200 еуроны және
(немесе) салмағы – 31 килограмды
құрайтын болады.

Ойыл селосы,
Ержанов көшесі 22 үйдің

тұрғыны Халидуллин Жеңісті
37 мүшел жасымен
құттықтаймыз!

Тілеймін бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман бол жанұяңмен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын

нұр шашқан.
Әрдайым сыйлы ортада

мәртебе-ңіз биіктей берсін.
Құттықтаушылар: Аға-жеңгең,

Бүркітбай-Гүлдана, іні-қарындасың
Мерейлім, Исламбек, Бекарыс,
Үсентөре.

Ойыл ауданы тұрғыны,
Дүйімбаев Әділхан Сарыұлын
10 қаңтардағы 70 жасымен

құттықтаймыз!

ХАБАРЛАНДЫРУ

Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру қорының жұмысына
қатысты сұрақтардың жауабын 1406
нөміріне хабарласу арқылы алуға
болады. Орталықтың мақсаты –
азаматтарды жиі мазалайтын сұрақ-
тарға жауап беру арқылы пациент-
тердің мүддесін қорғау. «Орталыққа
МӘМС-ке қатысты барлық сұрақтар
бойынша хабарласуға болады. Ол 24/
7 сағат бойы жұмыс істейді. Бұл қор
жұмысының ашықтығы мен қол-
жетімділігін қамтамасыз ету үшін
жасалған дүние. Біз келіп түскен
сұрақтарды жеке-жеке қарасты-
рамыз. Егер белгілі бір медициналық
мекемеге қатысты шағымдар жиі
түссе, қажет жағдайда ол мекемемен
жұмыс тоқтатылатын болады» - деді
«Әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қоры» коммерциялық емес АҚ
басқарма төрағасы Айбатыр Жұма-
ғұлов.  Қазақстан бойынша қоңырау
шалу - тегін.

МӘМС БОЙЫНША CALL ОРТАЛЫҚҚА
 ТЕГІН ХАБАРЛАСУҒА БОЛАДЫ


